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Update zwembad De Schelp

Afdeling

Beste leden en burgerleden,
Op 22 november stuurden wij u de laatste update over zwembad De Schelp. In die update hebben wij aangegeven dat
in week 48 een proefzwemdag zou worden gehouden. Deze proefzwemdag - met een kleine groep geselecteerde
zwemmers - is gehouden op woensdag 27 november. In het kader van het proefzwemmen is het noodzakelijk dat de
zwemmers zich voorafgaand aan het zwemmen douchen omdat anders geen representatief beeld kan worden
gekregen van de effecten tussen zwemmers en het zwemwater. Het geheel heeft plaatsgevonden onder toezicht van
de zwembad poli. De uitkomsten van deze proefzwemsessie waren positief.
In het verlengde hiervan zou daarom op zaterdag 7 december een proefzwemdag georganiseerd worden met een
grotere groep (geselecteerde) zwemmers.
Echter, begin deze week is legionella geconstateerd in de douches van het zwembad ondanks dat de leidingen
intensiever zijn gespoeld de afgelopen weken. De langdurige stilstand van het water in een relatief warme omgeving is
hiervan de oorzaak. In een situatie waarbij het zwembad vol in bedrijf is, is de kans erg klein dat dit zich voordoet.
Het zwembad meldde de legionella bij het bevoegd gezag, de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat. Deze inspectie heeft het toezicht op legionella in drinkwater. De douches mogen pas
weer in gebruik worden genomen wanneer het systeem legionellavrij is.
Momenteel wordt extra thermisch gespoeld om de legionellabesmetting weg te spoelen. Tot het moment van
openstelling wordt het intensiever en thermisch spoelen van de douches gecontinueerd om de leidingen legionella vrij
te houden. Zoals eerder vermeld is de kans op legionella namelijk erg klein bij een zwembad dat in bedrijf is. De
verwachting is dat het leidingstelsel voor het weekend legionellavrij is. Vandaag wordt het systeem daarom opnieuw
bemonsterd. De uitslag hiervan wordt in de loop van volgende week verwacht. De in de eerdere update geschetste
planning van de scenario’s schuift daarmee een week door.
De zwembadpoli heeft ons daarom aangeraden om de proefzwemdag van aanstaande zaterdag met een week uit te
stellen. We gaan er van uit dat de status van de douches eind volgende week ‘legionella vrij’ is.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer 0164 277699.
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